KLAUZULA INFORMACYJNA – PODMIOTY UCZESTNICZĄCE
W TRANSAKCJI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing sp. z o.o., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a)

w celu przygotowania oferty, oceny ryzyka transakcji oraz zawarcia i wykonania umowy z AL – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, a jeżeli nie jest Pani/Pan stroną tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania celu), przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z AL,
b)
jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zabezpieczającej transakcję - w celu zawarcia i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c)
w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez
okres niezbędny do ich wykonania,
d)
w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów AL w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń AL – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest
możliwość zrealizowania tego celu), nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes AL;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka
transakcji - warunkuje jej zawarcie.
AL przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
- dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe,
- w przypadku Reprezentanta/Członka Zarządu/Innego podmiotu dodatkowo (w zależności od danej transakcji): stan cywilny, informacje o ustroju majątkowym
małżeńskim,
- w przypadku Klienta, Wspólnika, Udziałowca, Małżonka wyrażającego zgodę, Poręczyciela i innego podmiotu udzielającego zabezpieczenia, poza w/w dodatkowo:
informacje o majątku i posiadanych zobowiązaniach,
Pani/Pana dane zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od Klienta AL lub jego reprezentanta albo od podmiotu, który przedstawił klientowi ofertę AL.
AL pozyskuje także (w zależności od danej transakcji) dane od podmiotów prowadzących bazy danych (biura informacji gospodarczej, BIK S.A., Związek Banków
Polskich) oraz publicznie dostępnych rejestrów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane BIK S.A., Alior Bank S.A. oraz Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o., w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na warunkach
w niej określonych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie AL m.in. podmiotom
współpracującym z AL w procesie zawierania i wykonywania umów o finansowanie, dostawcom usług IT i in.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez
wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.
KLAUZULA INFORMACYJNA – BIK
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (dalej jako „BIK”), który stanie się ich administratorem. Z BIK można się skontaktować na adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie
(Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na adres e-mail:
iod@bik.pl lub pisemnie na w/w adres BIK z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – na podstawie Pani/Pana zgody, przez okres trwania
Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z przekazanego zapytania – nie dłużej niż 2 lata od jego przekazania;
b) w celu statystycznym i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby
fizycznej –na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przygotowywaniu dla potrzeb banków i innych instytucji upoważnionych
produktów/usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientó w, nie dłużej przez
okres wskazany w pkt a),
c) w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BIK, polegającego na ich
rozpatrzeniu i obronie przez potencjalnymi roszczeniami, do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń,
BIK przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, które pozyskuje z AL: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące
zobowiązania.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani zgody tj. bankom, instytucjom
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych
osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych,
które przetwarzają je jako podwykonawcy, na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami BIK.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez
wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.
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